Sikkerheds- og lovmæssige erklæringer
Besøg www.Vertiv.com for at downloade brugervejledningen,
hvor du kan finde flere oplysninger om dette produkt.
Radiofrekvent stråling
Der skal anvendes skærmede kabler for at overholde reglerne for radiofrekvent stråling og sikre en passende høj immunitet
overfor elektromagnetiske forstyrrelser.

FCC-overensstemmelseserklæring (USA)
Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvent stråling, og hvis det ikke installeres og anvendes korrekt, dvs.
i fuld overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage interferens i radiokommunikationsudstyr. Udstyret er
testet, og det overholder grænserne for klasse A computerudstyr jvf. specifikationerne i FCC-reglernes afsnit 15 underafsnit J,
der er designet til at give en rimelig beskyttelse imod en sådan interferens i et kommercielt miljø. Brug af dette udstyr i et
beboelsesområde kan forårsage interferens, som brugeren for egen regning skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at
korrigere. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens
tilladelse til betjening af udstyret.
Anordningen overholder art. 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne anordning kan
forårsage skadelig modtaget interferens, og (2) denne anordning skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der
kan forårsage uønsket drift.

RFI-erklæring fra det canadiske Department of Communications.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

EU
Dette udstyr er i overensstemmelse med:
RoHS-direktiv 2011/65/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
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ADVARSEL: Dette udstyr er i overensstemmelse med klasse A i EN55032. I et beboelsesmiljø kan dette udstyr forårsage
radiointerferens.

Sikkerhedshensyn ved rack-montering
Hvis dette produkt skal monteres i et rack, kræver det følgende overvejelser omkring sikker installation og brug af produktet:
• Forhøjet omgivende temperatur: Hvis produktet bliver installeret i en lukket rack-montage, kan rackets driftstemperatur blive
højere end rumtemperaturen. Udvis forsigtighed, og overskrid ikke den nominelle maksimale driftstemperatur for produktet.
• Reduceret luftgennemstrømning: Installation af udstyret i et rack skal udføres på en sådan måde, at der ikke spærres for
den luftgennemstrømning omkring det, der er nødvendig for, at udstyret fungerer så sikkert som muligt.
• Mekanisk belastning: Montering af udstyret i et rack skal udføres på en måde, så der ikke opstår en farlig situation på grund
af ulige mekanisk belastning.
• Overbelastning af kredsløb: Der skal tages hensyn til udstyrets tilslutning til strømforsyningskredsløbet og til den virkning,
overbelastning af kredsløb kan have på strømforsyningens ledningsføring og strømforsyningens ledningsføring. Tag
hensyn til udstyrets nominelle værdier for maksimal strømtilførsel som anført på typeskiltet.
• Pålidelig jordforbindelse: Der skal altid være en pålidelig jordforbindelse til rack-monteret udstyr. Vær særligt opmærksom
på strømforsyningens ledningsføring og andet, der har direkte forbindelser til grenkredsløbet (f.eks. brug af strømskinner).

Generelle sikkerhedsoplysninger og -anvisninger
• Må kun bruges i tørre, oliefri, indendørs omgivelser.
ADVARSEL: Netadapteren indeholder strømførende dele.
• Ingen dele i netadapteren kan serviceres af brugeren. Forsøg ikke på at skille adapteren ad eller selv at servicere den.
• Sæt strømadapteren i en stikkontakt med jordforbindelse tæt ved det modul, den skal forsyne med strøm.
• En defekt netadapter må kun udskiftes med en producentgodkendt type. Se Hurtig installationsvejledning og/eller
produktspecifikationen.
• Netadapteren må ikke bruges, hvis adapterhuset bliver beskadiget, får revner eller brud, eller hvis du har mistanke om,
at den ikke fungerer korrekt.
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• Forsøg ikke selv at servicere enheden.
• Ikke egnet til brug i farlige eller eksplosive omgivelser eller ved siden af let antændelige materialer.
• Hvis du anvender en forlængerledning i forbindelse med anordninger, skal du sørge for, at anordningernes totale
strømstyrke ikke overskrider forlængerledningens strømstyrke. Du skal desuden sikre, at den samlede strømstyrke for
de anordninger, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens strømstyrke.
• Netadapteren kan blive varm under brug - den skal placeres på et sted med ventilation.

KUN Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System
VIGTIGT: Giv plads til luftgennemstrømning.
KUN EXTENDERE - Extendere og deres strømforsyninger udvikler varme, når de er tændt, og de vil føles varme at røre ved.
Placer dem ikke på steder, hvor den afkølende luft ikke kan cirkulere omkring udstyret. Ved montering i et rack skal der være
1/3 U afstand (1,5 cm) mellem rækker af anordninger.

NET SER AUD USB DVI PWR

High Performance KVM

1/3 U (1,5 cm)
Plads til køling
NET SER AUD USB DVI PWR

High Performance KVM

BEMÆRK: Dette udstyr må ikke bruges i omgivelsestemperaturer over 40 ˚C. Placer ikke produkterne, så de berører udstyr
med en overfladetemperatur på over 40 ˚C.

KUN Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Software Server og
Vertiv™ Avocent® HMX6500 High Performance KVM Receiver
Litiumbatteri
FORSIGTIG: Dette produkt indeholder et litiumbatteri, der skal bortskaffes på korrekt vis. Der er fare for eksplosion, hvis
batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
• Hvis litiumbatteriet skal udskiftes, skal du returnere produktet til din nærmeste Vertiv-forhandler. Batteriet skal udskiftes
af en autoriseret Vertiv-forhandler.
• Når produktets levetid udløber, skal litiumbatteriet fjernes som en del af nedtagningen og genbruges i nøje
overensstemmelse med de gældende lokale regler. Råd om, hvordan batteriet fjernes, fås ved henvendelse til Vertiv.

KUN Vertiv™ Avocent® LongView™ High Performance KVM Extender System
Sikkerhedsoplysninger og -anvisninger
•
•
•
•

Dette produkt må ikke bruges som forbindelse mellem bygninger.
Sørg for, at alle parsnoede forbindelseskabler er monteret i overensstemmelse med gældende regler for ledningsføring.
Tilslut ikke CATx link interfaces (RJ45 konnektorer) til andet udstyr, specielt netværks- eller telekommunikationsudstyr.
Enhederne giver ikke jordforbindelse og må ikke anvendes i sammenhænge, hvor der kræves jordforbindelse eller
skilleflade.
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes
concernant la sécurité.
Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza.
Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.
请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。
Gå ind på http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.
Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę
http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной
информации о безопасности.
Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.
A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo
webcímre.
Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας.
Apsilankykite svetainėje http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.
Besök http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
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Kontakt til Vertiv teknisk support: Besøg www.Vertiv.com
© 2021 Vertiv Group Corp. Alle rettigheder forbeholdes. Vertiv™ og Vertiv-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Vertiv Group Corp. Alle andre nævnte navne og logoer er
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